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FAGGRUPPEMØTE  14. september 2012 
 
SAKER: 
Velkommen, og godkjenning av referat fra forrige møte. 
Referat send endringene i matrikkelbrev med neste referat. Ellers OK. 
 
   
Dagens agenda: 

 
*Presentasjon av KV sin holdning til spørsmålet om eventuelt behov for endringer i MF § 69 
om forslag til utvidelse av overgangsordning for matrikulering av umatrikulert vei og 
jernbane grunn 

Sak 7/12. MD sin prinsipputtalelse av 22. juni 2012:  

Prinsipputtalelsen viser til brev Arbeidsutvalget for Basis Geodata i Hedmark og Oppland 
v/Statens kartverk Hamar har i brev datert 12. januar 2012 til Miljøverndepartementet søkt om å 
forlenge denne fristen. 
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KV ( Kartverket) viste til foreløpig intern notat matrikkelavdelingens holdning og konklusjon så 
langt. 

Dokumentet er ikke helt klart internt i Kartverket og det avklares nå hvordan KV håndterer dette 
videre. 

• Viser ellers til notat fra miljøverndepartementet med link på KV`s veiledningssider pkt 
8:  

Prinsipputtalelser fra Miljøverndepartementet knyttet til matrikkelloven – om 
adgangen til å opprette grunneiendom i uregistrert jordsameie mv      

*Annet 

KV gjennomgikk uttalelsene generelt: 

Består av en del saker som KV har oversendt til MD tidligere hvor KV har bedt om 
prinsipputtalelser. Viser at MD ønsker å bruke dette verktøyet framover. Prinsipputtalelsene 
forholder KV seg til. 

•  Viser ellers til notat fra miljøverndepartementet med link på KV`s veiledningssider:  

Prinsipputtalelser fra Miljøverndepartementet knyttet til matrikkelloven – om 
adgangen til å opprette grunneiendom i uregistrert jordsameie mv 

 

Sak 21/11 Faggruppas mandat og sammensetning 
Gjennomgang av mandatet og forslag til endringer. Nytt forslag sendes ut på kort e-post høring. 

Mandatet vedtas etter innspill fra faggruppa. 

 

Sak …. Restanseliste gjennomgang og prioritering av saker 
KV gjennomgikk restanselista som ble kommentert og redigert direkte i møtet. Listen ble sendt 
møtedeltagerne. 

Sekretær for gruppa reviderer denne i forhold til ferdige saker og sender ut ny revidert liste 
sammen med endelig referat. 

 

Sak 8/12 Informasjon ang. OU-prosessen i Landdivisjonen i KV. 
Saken ble utsatt på grunn av liten tid. 
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Eventuelt: 
Faggruppesidene på internett:  

Det opprettes en egen mailgruppe : Faggruppe- matrikkel, hvor faggruppas sekretær er medlem av 
gruppen. 

Mailene går til sekretær for faggruppa. 

Hun videresender mailene forløpene til resten av faggruppa, alle. 
1 mnd før neste møte sendes innspillene samlet ut til faggruppa. 

Gruppa prioriterer innspillene og gir KV melding om hva som er prioriterte saker til neste møte. 

 

Nyhetsbrev: 

Det bør sendes ut et nyhetsbrev om dette når det er klart for det. Samtidig bør det informeres om 
og oppmodes til at alle som arbeider matrikkelfaglig melder seg inn i nyhetsgruppa. 

 

GeoForum:  

Det er aktuelt å be Geoforum om oppslag i Posisjon med intervju av noen av faggruppas 
medlemmer. Kartverket tar initiativ overfor GeoForum i forhold til et slik tiltak. 

 

Generelt: 

Alle innkallinger via møteinnkalling i outlook.  

Viktig at alle sier ifra i tide om de ikke kan møte, slik at vara blir innkalt. 

Alle i faggruppa også vara skal ha innkalling referat og lignende. 

KV sjekkes hvem som er på valg for neste år og det tas kontakt med GeoForum for valg for neste 
periode.  

 

  

 

 
 
  
  
 
  
 
 


